
 
 
 

 

 

 

Persbericht 

Amsterdam, 9 februari 2023 

 

Bas de Groot benoemd in bestuur 
Tuchtrecht Banken 

 

Bas de Groot is op 1 februari 2023 toegetreden tot het bestuur van de Stichting 
Tuchtrecht Banken.  

Bas de Groot -directeur van de landelijke inloopkamer bij de Rechtspraak- is vanaf       
1 februari 2023 lid van het bestuur van de Stichting Tuchtrecht Banken. Vanaf 1 maart 
2023 zal hij Dominique Dijkhuis opvolgen als secretaris. Vanwege haar drukke 
werkzaamheden neemt Dominique Dijkhuis afscheid van het bestuur. 

“Met Bas de Groot hebben we weer een zeer deskundig en betrokken persoon aan 
ons bestuur kunnen toevoegen”, aldus Rick Verschoof, voorzitter van het bestuur. “Bas 
kent de juridische wereld van diverse kanten. Zo heeft hij verschillende 
leidinggevende functies binnen de rechtspraak vervuld. Ook is hij jarenlang algemeen 
directeur geweest van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening”. 

Naast zijn werk als directeur van de landelijke inloopkamer is Bas de Groot 
vicevoorzitter van de Belangenvereniging Scheidsrechters Betaald Voetbal (BSBV) en 
lid van de adviescommissie Tuchtrecht Betaald Voetbal. 

Over Tuchtrecht Banken 

Sinds 1 april 2015 moet iedereen die voor een bank werkt de bankierseed afleggen. 
Bij deze eed hoort een Gedragscode. Via de bankierseed en de Gedragscode zijn 
alle ongeveer 66.000 bankmedewerkers in Nederland gebonden aan het tuchtrecht. 
Als een medewerker zich niet aan de gedragsregels houdt, kan daarvan een melding 
worden gemaakt bij Tuchtrecht Banken. De aanklager van Tuchtrecht Banken 
onderzoekt of een bankmedewerker de code heeft geschonden. Hij kan klachten 
voorleggen aan de onafhankelijke Tuchtcommissie, bestaande uit deskundigen en 
juristen. Tegen het oordeel van de Tuchtcommissie is beroep mogelijk bij de 
Commissie van Beroep. Tuchtrecht Banken beheert ook het tuchtregister, waarin de 
namen worden opgenomen van bankmedewerkers die een sanctie kregen opgelegd. 

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:  

Voor vragen over uitspraken kunt u terecht bij Olav Wagenaar, woordvoerder, te 
bereiken op 06-86 89 49 00 of via pers@tuchtrechtbanken.nl  
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